Suntem o companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București și specializată în
transformarea digitală a afacerilor și comunităților.
Integrăm competențele necesare pentru a oferi acces la economia digitală, iar
agilitatea echipei și soluțiile human friendly sunt ingredientele prin care transformăm
complexitatea ITC în simplitate pentru partenerii noștri.

We made it our mission to make life simpler

Alătură-te echipei noastre pe poziția de:
Consultant vânzări directe
Ne dorim nu doar un coleg foarte bun din punct de vedere tehnic, ci
un coleg care să demonstreze următoarele calități:
1. Dezvoltare continuă: să adopte conceptul învățării continue, să
învețe și să evolueze în fiecare zi. Reușitele personale ne dau
energie și inspirație. Ele ne inspiră să creștem cu toții.
2. Asumare: să se implice cu curaj, să susțină și să inițieze, când
simte că poate și este nevoie.
3. Agilitate: să privească către viitor. Căutăm soluția care ne poate
duce mai departe.

CE VEI AVEA DE
FĂCUT?

●

Să identifici și să contactezi persoanele juridice pentru a le
oferi cele mai bune soluții de telecomunicații;

●

Să negociezi și să vinzi serviciile și produsele Orange
Romania Communications, prin interacțiuni directe;

●

Să dezvolți și să menții relații de încredere cu clienții Orange
Romania Communications;

●

Să

cauți

noi oportunități de business pentru a crește

portofoliul de clienți;
●

Să oferi și să ceri feedback de la toate grupurile de interes
(colegi/clienți/parteneri,

management)

și

să

te

dezvolți

continuu;
●

Să păstrezi actualizate la zi toate sistemele pe care le folosim
intern în procesul de ofertare și vânzare.
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TE VREM ALĂTURI DE
NOI, DACĂ AI:

●

Abilități foarte bune de comunicare și vânzare;

●

Atitudine orientată către client;

●

Capacitatea de a dezvolta relații relevante cu colegii și clienții
noștri;

●

Capacitate de a lucra simultan cu mai multe grupuri de
interes (clienți, colegi, management) și de a prioritiza sub
presiune;

●

Un mod de lucru organizat, proactiv, orientat spre “do IT
better”.

CE OFERIM NOI:

●

Un mediu de lucru prietenos și constructiv;

●

Venit direct proporțional cu efortul depus, format din salariu
fix motivant + comisioane + bonusuri;

●

Automobil + combustibil, laptop, telefon mobil, licențe;

●

Acces la beneficii în platforma Benefit Online;

●

Participare

la

programe de teambuilding și evenimente

organizate pentru angajații companiei;
●

Participare

la

cursuri

și

traininguri

de

dezvoltare

în

concordanță cu planul de carieră stabilit;
●

Zile suplimentare de concediu de odihnă pentru fiecare an
petrecut în companie;

●

Asigurare medicală privată, la rețeaua de sănătate Regina
Maria.

Trimite-ne CV-ul la:
work@lifeishard.ro

